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ة للصفوف اخلامسة, ٢٠٠٢ّرشد لتقييم اإلمتحان بالعربيُم

ةّتعليمات عام
تي أعطاها التلميذ في صفحة اإلجابات.ّيجب تسجيل رقم اإلجابة ال (mc)دة اخليارات ّ  في األسئلة املتعد×

عليمات املفصلة في املرشد وتسجيل العالمة املالئمة فيّ×  في األسئلة املفتوحة يجب تقييم اإلجابة حسب الت
    صفحة اإلحابات.

مدىإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

غيرّاألمير الص ≠ فصل  ١
١mc

١-٠بة ,  إلخ...ّدة  أو:  مركّإجابة:  صعبة أو:  معق٢

٣mc

٤mc

٢-٠ وظيفة األشواكّذكر فيها أنُ إجابة يّميكن أن تكون كلصحيحة إجابة  ٥
هور.ّهي حماية الز

هور ساذجة وتبحث عن حماية بواسطة األشواكّالز
األشواك تخز احليوانات فتمتنع عن أكلها

 نفسها مرعبة بفضل أشواكهاّالزهور تظن
إجابة كاملة (نقطتان)

ة: نقطةّإجابة جزئي

٦mc

٢-٠إجابة كاملة:٧
ا بفضل أشواكه»ً نفسه رهيبّه ساذج يحمي نفسه كما يستطيع. يظنّ«إن

 إجابة كاملة.ّعدُخطأ واحد ي (نقطتان): إجابة كاملة
أخطاء ٥-٢   (نقطة): ةّإجابة جزئي

٩ أخطاء-٦ (صفر): إجابة مخطوءة

٣-٠تعبير كتابي٨
أنظر: تعليمات لتقييم مهمة كتابة نص قصير  (ص ٢)
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تعليمات لتقييم كتابة نص قصير

ز في اجملموعات لتقييم اإلجابات عن األسئلة املفتوحةِّوصP اإلجناز املمي

 جهد لفهمه.ّاملضمون مفهوم وواضح - ال حاجة ألي•٥
ة مالئمة, أخطاء القواعد قليلة.ّالثروة اللغوي•ًاّد جدّجي

ة.ّتستوفي اإلجابة جميع طلبات املهم•
ةّة. يوجد استعمال مالئم لكلمات وظيفيّة ومنطقيّمبنى اإلجابة مبلور من ناحية نحوي•

عاءات).ّللربط بني مقوالت (حقائق / أفكار / إد
تي تشير إلى العالقة بني أقسام اإلجابة أو اجلملةّهنالك استعمال للمصطلحات ال•

-", "لكي-", "لكن-", "رغم-", "بعد ذلك-").ّ: "ألنً(مثال

٤

ا.ًهدُ مضمون األقوال جُب فهمّا يتطلًأحيان•٣
ة مالئمة بشكل عام.ّالثروة اللغوي•ّدط - جيّمتوس

ب على فهم املضمون.ّها ال تصعّهنالك أخطاء قواعد, ولكن•
ا.ًة تقريبّتستوفي اإلجابة جميع طلبات املهم•
ة. يوجد استعمال قليل لكلماتّة ومنطقيّا من ناحية نحويًمبنى اإلجابة غير مبلور متام•

عاءات).ّة للربط بني مقوالت (حقائق / أفكار / إدّوظيفي

٢

هنالك حاجة جلهد كبير لفهم مضمون األقوال.•١
uا أمام فهم اإلجابة .ً عائقُّلة كثيرة, تشكّهنالك أخطاء لغوي•     ضعي

ها ال متت لها بصلة.ّا, أو أنًّجدّ ة بشكل جزئيّتستوفي اإلجابة طلبات املهم•
ة.ّة ومنطقيّمبنى القطعة غير مبلور من ناحية نحوي•

 من جملة.ّ شيء أو كتب أقلّلم يكتب التلميذ أي•٠
ٍغير كاف



≤∞∞≤ ¨·¢Ò˘˙ ¨ß‰ ‰˙ÈÎ ˙È·¯Ú· ·¢ˆÈÓ ÈÁ·Ó ˙Î¯Ú‰Ï ÔÂÂÁÓ  3

مدىإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

صاالتّثورة اإلت ≠ فصل  ٢
0-2ي فحسب بلّلُا على اجملتمعات ككيان كًصاالت ليس مقصورّتأثير ثورة اإلت*1

خصيّة بحيث يظهر على املستوى الشّأثير إلى مستويات فرديّيصل هذا الت
 فرد وآخر.ّلدى كل

قني (نقطتان)ّإجابة كاملة  تشمل الش
ا ( نقطة)ًا واحدًّة تشمل شقّإجابة جزئي

2mc

3mc

0-2شيوع استخدام اإلنترنت*4
اتّانتشار الفضائي×
ل العالم إلى قرية صغيرةّحتو×

إجابة كاملة (نقطتان)
ة (نقطة)ّإجابة جزئي

0-2لفزيونّطرأ إقبال متزايد على مشاهدة الت*5
 طرأ انحسار شديد وعزوف عن قراءة الكتب*
ةّمدى تأثير ذلك على اجملتمع بصورة عام×

إجابة كاملة (نقطتان)
ة (نقطة)ّإجابة جزئي

0-2ا اإلهتمام مبا تراه العنيًلفزيون وخصوصّطة على التّبسبب عوامل اإلثارة املتسل6
ذي يفسحّركيز على العقل والفهم,  بخالف الكلمة املقروءة في الكتاب الّدون الت

ّقعمّاجملال للت
إجابة كاملة (نقطتان)

ة (نقطة)ّإجابة جزئي

0-1.....هذه الثورة ساهمت7
(نقطة) إجابة كاملة

0-1ُتحَْفَنتإجابة: 8
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مدىإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

باتات واحليواناتّتهجني الن ≠ فصل  ٣
1mc

2mc

0-1عشرات السنني إجابة:3

4mc

0-1أبقار  إجابة:5

0-1    إلخ .....ًا    أو:   مواجهةًا    أو:   إنكشافًضُّتعر  إجابة:6

7mc

8mc

9mc

0-3تعبير كتابي10
أنظر: تعليمات لتقييم  مهمة كتابة نص قصير  (ص ٢)
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توجيهات لتقييم التعبير الكتابي
وصP االجناز املميز لكل مستوى في اجملاالت الثالثة للتقييم

طلبات خاصة للمهمةوصP عام

ة قصيرةّالب أن يكتب قصّب على الطّيتوج جهد لفهمه.ّاملضمون مفهوم وواضح - ال حاجة ألي∞µمضمون
عطاة.ُة املّلها عالقة باجلملة اإلبتدائية.ّتستوفي االجابة جميع طلبات املهم∞ًاّد جدّ                جي

أو:¥
ا.ًهدُ مضمون األقوال جُب فهمّا يتطلًأحيان∞≤

كتابة رسالة مالئمة للجملة املعطاة.ا.ًة تقريبّتستوفي اإلجابة جميع طلبات املهم∞ّدط - جيّ               متوس

≤

هنالك حاجة جلهد كبير لفهم مضمون األقوال.ِ∞±
uهاّا, أو أنًّجدّ ة بشكل جزئيّتستوفي اإلجابة طلبات املهم∞                  ضعي

ال متت لها بصلة.

ة.ّة ومنطقيّر من ناحية نحويَمبنى اإلجابة مبلو∞µمبنى
ة للربط بني مقوالتّيوجد استعمال مالئم لكلمات وظيفيًاّد جدّجي

عاءات).ّ(حقائق / أفكار / إد
تي تشير إلى العالقة بنيّهنالك استعمال للمصطلحات ال∞

-", "لكي-",ّ: "ألنً  (مثالأقسام اإلجابة أو اجلملة
"لكن-", "رغم-", "بعد ذلك-").

¥

ة.ّة ومنطقيّا من ناحية نحويًمبنى اإلجابة غير مبلور متام∞≤
ة للربط بني مقوالتّيوجد استعمال قليل لكلمات وظيفي∞ّدط - جيّمتوس

عاءات).ّ(حقائق / أفكار / إد

≤

ة.ّة ومنطقيّمبنى اإلجابة غير مبلور من ناحية نحوي∞±
uضعي

ة مالئمةّالثروة اللغوي∞µلغة
ة بسيطةّإمالء صحيح - أخطاء إمالئي∞ًاّد جدّجي

غة مالئم للقار�ّمستوى الل∞
ًاّأخطاء القواعد قليلة جد∞

¥
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ة مالئمة بشكل عام.ّالثروة اللغوي∞≤
ة.ّتوجد بعض األخطاء اإلمالئي∞ّدط - جيّمتوس

ا.ًغوي مالئم أحيانّاملستوى الل∞
ب على فهم املضمون.ّها ال تصعّهنالك أخطاء قواعد, ولكن∞

≤

ة غير مالئمة.ّالثروة اللغوي∞±
uة كثيرة.ّهنالك أخطاء إمالئي∞ضعي

غوي غير مالئم للقار�.ّاملستوى الل∞
ا أمام فهم املضمون.ًل عائقّة كثيرة, تشكّهنالك أخطاء لغوي∞

 من جملة.ّ شيء أو كتب أقلّلم يكتب التلميذ أي∞∞
ٍغير كاف


